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IMPLEMENTAÇÃO DA DIRETIVA DOS FALSIFICADOS E ATOS DELEGADOS
RESPONSABILIDADES E IMPLICAÇÕES PARA OS INTERVENIENTES

1 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SISTEMA DE VERIFICAÇÃO, DESACTIVAÇÃO E REVERSÃO

•Introdução. A serialização na atualidade

•Dispositivos de segurança

•Sistema Europeu de verificação de medicamentos

•Identificador único e código 2D Datamatrix

•IUs: verificação, desactivação, reversão

2 RESPONSABILIDADES DOS INTERVENIENTES DO SISTEMA

•Titulares de AIM

•Fabricantes

•Grossistas

•Farmácias / Hospitais

•INFARMED

•MVO Pt

3 VANTAGENS, CUSTOS E DESAFIOS

•Benefícios do sistema

•Custos

•O que ainda falta fazer. Desafios e oportunidades

•Algumas questões a definir/esclarecer
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A contrafação de medicamentos é um problema 
global com consequências para a  saúde pública e 
economia

O maior risco está na utilização da internet como 
meio de comercialização de medicamentos 
falsificados

Um estudo de Set 2016 refere que os medicamentos 
falsificados custam 10 mil milhões de € ano ao 
sector farmacêutico na UE, e são responsáveis por 
17 mil milhões de € em perdas para a economia, 1,7 
mil milhões para os Estados e ainda faz perder 9 mil 
postos de trabalho

Introdução



A serialização na atualidade

1 legislação
comum em
vez de 32 

legislações
diferentes
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Dispositivos de segurança
Capitulo II do Regulamento Delegado 2016/161

Todos os MSRM são abrangidos com 
exceção dos da lista branca

a) Medicamentos Homeopáticos b) Geradores e precursores de 
Radionuclídeos  c) Kits d) Medicamentos de Terapia Avançada que 
contêm ou consistem em tecidos ou células  e) Gases Medicinais
f) Soluções para alimentação parenteral com um código ATC 
B05BA  g) Soluções que afetam o equilíbrio dos eletrólitos com um 
código ATC B05BB h) Soluções que produzem diurese osmótica 
com um código ATC B05BC i) Aditivos de soluções intravenosas 
com um código ATC B05X  j) Solventes e agentes de diluição com 
um código ATC V07AB k) Meios de contraste com um código ATC 
V08  l) Testes para doenças alérgicas com um código ATC V04CL 
m) Extratos de Alergénios com um código ATC V01AA 

MNSRM
não são 

abrangidos 
com exceção dos da 

lista negra

Na lista negra atual:

• 2 dosagens de  
Omeprazol

DISPOSITIVO DE PREVENÇÃO DE ADULTERAÇÕES na 
embalagem secundária. 
Os fabricantes podem, de forma voluntária, colocar o 
dispositivo em medicamentos não abrangidos

Elementos 
informativos do 
identificador único
em FORMATO 
LEGÍVEL POR 
PESSOAS

A introdução do código pode necessitar de mais espaço, 
reformatação das embalagens e adaptação de linhasi

Identificador Único com:
- PC:Código do Produto (GTIN ou NTIN)
- SN: Número de Série (aleatorizado)
- Val: Prazo de Validade
- Lote: Número de Lote
- Número de registo/reembolso, se exigido

num CÓDIGO 2D DATA MATRIX

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/161 DA COMISSÃO de 2 de outubro de 2015 
publicado em 9 de Fevereiro de 2016 

Colocação de DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA na embalagem de certos medicamentos

Os TAIM devem colocar no mercado as embalagens dos produtos abrangidos até 9 de 
fevereiro de 2019*.

* Belgica Grécia e Italia dispõem de um período de transição adicional de até 6 anos
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Sistema Europeu de verificação de medicamentosCapitulo II do Regulamento Delegado 2016/161
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Informações a carregar nos repositórios pelo TAIM ou fabricantes: A Repositório central: a) os elementos informativos do identificador único, com exceção do número de série; b) o sistema de 

codificação do código do produto; c) o nome e a denominação comum do medicamento, a forma farmacêutica, a dosagem, o tipo de embalagem e o tamanho da embalagem do medicamento; d) o EM ou os 

EMs onde o medicamento se destina a ser colocado no mercado; B Repositórios nacionais : os acima mais: e) Código que identifica a entrada correspondente ao medicamento na base de dados sobre os 

medicamentos [f) nome e endereço do fabricante que coloca os dispositivos de segurança; g) nome e endereço do Titular de AIM; h) lista dos grossistas designados pelo Titular de AIM para armazenar e 

distribuir os medicamentos abrangidos pela sua AIM, em seu nome.
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Sistema Europeu de verificação de medicamentosCapitulo II do Regulamento Delegado 2016/161

Sistema de repositórios criado e gerido por entidades legais sem fins 
lucrativos, TAIM e fabricantes (assumem os custos). Grossistas e 
farmácias podem participar na criação e gestão do sistema se o 
desejarem 

No MoU (17 Out 2016) foi decidido basear o sistema Nacional no 
Blueprint: menos custos, mais rapidez de implementação, economias de 
escala. O sistema não pode ser gerido para fins comerciais

O sistema de repositórios deve garantir que a verificação é possível em 
toda a União: cada parte nacional deve ligar-se e trocar dados através de 
um repositório central que funciona como encaminhador de dados

Responsabilidade de garantir a introdução dados dos IU nos repositórios 
do TAIM ou pessoa responsável pela colocação no mercado do produto 
dotado do identificador único (ie fabricante)  

Grossistas e farmácias devem poder verificar a autenticidade de um IU e 
desativa-lo em qualquer estado membro independentemente do pais a 
que esse IU estava destinado (IU sincronizados entre repositórios)

Cada uma das entidades intervenientes só tem propriedade e acesso dos 
dados que gera quando interage com os repositórios. Os dados das 
farmácias ou grossistas não ficam disponíveis no encaminhador central

A proteção dos dados individuais deve ser assegurada se os utilizadores 
dos repositórios utilizarem o sistema para fins fora do âmbito do 
regulamento 7



Identificador único e código bidimensional datamatrix (2DMC)

01098765432109822112345AZRQF123456789010A1C2E3G4I51718053171x1234567

Circular nº 108/CD de 
1/09/2017 do INFARMED: 

GTIN como código do 
produto a adoptar em 

Portugal

Número de registo na 5ª 
posição: permitir 

identificação desde o 
fabrico à dispensa e 

comparticipação

Embalagens partilhadas 
com outros países: 6ª 
linha no IU desde que 
cumprida a ordem dos 

elementos

Mantem-se a legislação 
nacional relativa à 
rotulagem (ie. PVP 

mantem-se)  

Verificação da autenticidade utilizando equipamentos de leitura ótica comuns efectuada em comparação com IU carregados por 
utilizadores verificados num sistema de repositórios seguro
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Os registos de todas as operações
relacionadas com um IU, incluindo os
operadores que as efectuam e a sua
natureza, devem ficar armazenadas no 
Sistema e acessíveis para efeito de 
investigação

Manutenção dos dados de um IU no 
sistema: um ano após o termo do 
prazo de validade da embalagem ou 
cinco anos depois de o medicamento 
ter sido libertado para venda ou 
distribuição conforme o período que 
for mais alargado

IUs: Verificação, desactivação, reversão

FABRICANTES, GROSSISTAS E FARMÁCIAS devem verificar a autenticidade do 
IU e a integridade do dispositivo de prevenção de adulteração

DESACTIVAÇÃO DO IU pode ser feita em qualquer ponto da cadeia de 
abastecimento legal.

Um medicamento com o IU desativado não pode ser distribuído/fornecido 
excepto

•Medicamentos destinados a exportação para fora da EU

•Medicamentos a fornecer a pessoas ou instituições que não exerçam a sua actividade no âmbito de 
uma farmácia ou estabelecimento de cuidados de saúde (ex: dentistas, estabelecimentos prisionais)

•Amostras gratuitas entregues a médicos (desactivadas pelo grossista antes de envio para fornecer ao 
médico) e amostras gratuitas a farmácias (nos países onde tal é possível)

•Fornecimento parcial de embalagem nos países onde é isso é possível: o IU é desactivado no 1º 
fornecimento

•Medicamentos destinados a reembalagem para uso em ensaios clinicos como medicamentos 
experimentais

•Medicamentos para investigação laboratorial

9
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IUs: Verificação, desactivação, reversão

REVERSÃO DO ESTADO DE UM IU DESATIVADO (forma de 
evitar desperdicios) sujeita a rigorosas condições 

FABRICANTES, GROSSISTAS E FARMÁCIAS só podem reverter o 
estado de um IU desativado se

•A pessoa que efectua a reversão é abrangida pela mesma autorização e exerce a sua actividade nas 
mesmas instalações que quem desactivou

•No prazo de 10 dias após a desactivação (atenção devoluções e reentrada em stock!)

•A embalagem está dentro da validade e não foi registada como recolhida, retirada, destinada a ser 
destruída ou roubada.

•O medicamento não foi fornecido ao público

Se estas condições não estiverem estabelecidas o medicamento não pode 
ser restituído às existências comercializaveis.

1
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Embalagens: mudanças a implementar (Nat/MRP/DCP)

• Não aplicável se a soma das duas dimensões mais longas da embalagem for ≤10 cm. 

• Quando a dimensão da embalagem permitir, os elementos informativos legíveis por 
pessoas (PC + SN) devem ser colocados junto ao 2DMC que contém o IU (Lot e Val não 
obrigatório junto ao IU).

Fabricantes: imprimir na embalagem, num 
formato legível por pessoas:  CODIGO DO 

PRODUTO + NÚMERO DE SÉRIE (+ NÚMERO 
NACIONAL DE REEMBOLSO SE EXIGIDO pelo EM 

em que o medicamento se destina e se não 
estiver noutra parte da embalagem)

• Podem coexistir embalagens com o código 39 e com o código DM desde que o código 
39 não tenha impacto na legibilidade exterior. 

• A remoção do código 39 não é obrigatória nos lotes libertados a partir de de 9 de 
Fevereiro de 2019: permitida a coexistencia do código 39 + DM desde que não tenha 
impacto na legibilidade. 

No período de transição (< 9Fev 2019) a 
colocação de IU nas embalagens é permitida 

devendo o fabricante assegurar o carregamento 
da informação nos repositórios após estes 

estarem em funcionamento

• APENAS COM O CÓDIGO 39

• COM O CÓDIGO 39 + 2DMC

• APENAS COM O 2DMC

• + MNSRM COM CÓDIGO 39

APÓS 9 FEV 2019 E DURANTE 
ALGUNS ANOS IRÃO COEXISTIR 

NO MERCADO MSRM
1
1



Hoje
2018 (transição) 

e após até remover o código 39
A partir de 9 Fev 2019

C
en

tr
al

iz
ad

o
s

N
at

/M
R

P/
D

C
P

As instruções relativas à Bluebox em 
Português deverão ser actualizadas 
de modo a reflectir a nova 
regulamentação nomeadamente a 
remoção do código de barras 39
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os medicamentos libertados (venda ou distribuição) sem dispositivos de segurança num Estado-Membro, antes de 9 de Fevereiro de 2019 no referido Estado-Membro, e que não tenham 
sido posteriormente reembalados ou novamente rotulados podem ser colocados no mercado, distribuídos e fornecidos ao público nesse Estado-Membro até ao respetivo prazo de validade 



Titulares de AIM
PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES NO ÂMBITO DA AIM

COLOCAÇÃO OU REMOÇÃO DO IU NAS EMBALAGENS (ABRANGE MSRM E MNSRM)

•A submissão do template QRD atualizado (inclusão da informação relativa aos dispositivos de segurança na 
rotulagem) significa que a informação sobre o produto foi atualizada. As novas embalagens poderão ser 
introduzidas no mercado com as alterações à medida que as linhas de embalagem forem atualizadas e o sistema 
de repositórios esteja operacional.  

• Notificação (via SMUH) Art. 31, nº 4º DL176/2006 da versão atualizada do template QRD do medicamento 
(aprovação tácita em 90 dias)

• Submissão de versão atualizada do template QRD do medicamento num procedimento regulamentar que 
afecte a informação do medicamento (renovação, alt. tipo IA, IB ou II) com termo previsto até 9 de Fevereiro de 
2019

COLOCAÇÃO OU REMOÇÃO DO DISPOSITIVO DE PREVENÇÃO DE ADULTERAÇÕES

• Afecta o acondicionamento primário ou de fecho: alteração aos termos de AIM com a documentação 
relevante

• Afecta a embalagem secundária e sem impacto na legibilidade: não aplicável nenhum procedimento 
regulamentar

REMOÇÃO DO DISPOSITIVO DE PREVENÇÃO DE ADULTERAÇÕES DE PRODUTOS NÃO ABRANGIDOS

• Não obrigatória se o dispositivo fizer parte dos termos aprovados da AIM (questão: e se não fizer qual o 
procedimento a seguir? Remoção ou submissão de alteração regulamentar para o incluir?)
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Titulares de AIM
OUTRAS OBRIGAÇÕES DOS TAIM (PREVISTO NO PROJECTO DE PORTARIA A PUBLICAR): 

•Manter registos e investigar suspeitas de falsificação reportadas entidades…pelo menos 1 ano após o termo do prazo 
de validade ou 5 anos após libertado para venda ou distribuição

•Informar imediatamente por escrito o INFARMED caso se confirme uma suspeita de falsificação, por qualquer meio ao 
seu dispor.

JUNTO DOS FABRICANTES

•Pedido de implementação dos dispositivos de segurança nas embalagens junto das fábricas, revisão e aprovação das 
artworks para produção

•Amostras de medicamentos para amostra junto de profissionais de saúde devem incluir dispositivo de segurança

•Atualização de Quality Agreements definindo responsabilidades de carregamento de dados nos repositórios e 
comunicação de suspeitas de falsificação

CONTRATOS ENTRE OS TAIM  & EMVO

•Contratos europeus que abranjam todas as filiais ou locais para as multinacionais? Contratos locais com a  NMVO

CARREGAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NO SISTEMA DE REPOSITÓRIOS:

•TAIM ou pessoa responsável pela colocação no mercado do produto dotado do identificador único (ie fabricante)

14



Fabricantes
O REGULAMENTO DELEGADO EXIGE QUE OS FABRICANTES

•Coloquem os dispositivos de segurança (IU + dispositivo de prevençao de adulterações) 
nos medicamentos abrangidos > atualização de equipamentos e linhas de embalagem

•Codifiquem o identificador único no 2DMC de acordo com standards definidos

•Imprimam os 2DMC e os dados em formato legível por pessoas nas embalagens nos
medicamentos abrangidos

•Estabeleçam o sistema de repositórios e assuma os custos através de entidades legais 
sem fins lucrativos

•Carreguem os IU no Sistema de repositórios (encaminhador central e repositório
nacional)

•Notifiquem nos repositórios embalagens recolhidas, retiradas ou roubadas e suspeitas
de incidents de adulteração ou

•Desactivem certos produtos (ex: danificados)

AGREGAÇÃO:  significa (a) serializar a hierarquia da embalagem (pacote, caixa, palete) 
e (b) e manter a informação da hierarquia ex: S/Ns no pacote”,  S/Ns contidos na Caixa,  
S/N contidos na palete” etc.. 

•O Regulamento Delegado só exige serialização da embalagem do medicamento
mas não Agregação. O Sistema IT de verificação de medicamentos não foi concebido
para considerar Agregação

15
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Fabricantes

OUTRAS ACTIVIDADES DOS FABRICANTES

•Obtenção dos códigos GTIN junto da GS1 e upload  de toda a informação nos 
sistemas (GTIN, nº registo para cada SKU)

•Preparar e aprovar as artworks das novas embalagens. Estabelecer ligações
entre os sistemas do fabricante e do TAIM

REEMBALAGEM E IMPORTAÇÃO PARALELA. 
Os dispositivos só podem ser removidos se 

•O fabricante verifica, antes de remover ou cobrir, total ou parcialmente os 
dispositivos de segurança, se o medicamento em causa é autêntico e não foi 
adulterado

•Substitui os dispositivos de segurança de acordo com as boas práticas de fabrico 
aplicáveis aos medicamentos (sujeita a supervisão pela autoridade competente)

•O fabricante substitui os dispositivos de segurança por outros dispositivos de 
segurança equivalentes, sem abrir o acondicionamento primário

•Cumpram os requisitos do regulamento delegado

•Assegurem o mesmo grau de eficácia na verificação da autenticidade e 
identificação na comprovação da eventual adulteração dos medicamentos
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Grossistas
Verificações adicionais obrigatórias pelos grossistas ao longo da cadeia para 
medicamentos em maior risco de falsificação

•Medicamentos devolvidos por farmácias ou outros grossistas ou distribuídos por pessoas que não são nem o 
fabricantes nem um grossista TAIM nem um grossista designado (Não é necessário se o medicamento muda 
de proprietário mas permanece na posse física do mesmo grossista (ou entre 2 entrepostos do mesmo 
grossista ou entidade legal e não se verifica venda)

•Devoluções por alteração anual de PVP: processo sem alterações (re-etiquetagem mantem-se)

•Pode ser feita (não é obrigatório) através da leitura dos IU individuais ou de um código agregado que permita 
a verificação simultânea de vários IU. O grossista deve poder escolher entre leitura individual dos IU ou de 
códigos agregados (se disponíveis)

Desativação dos Dispositivos de Segurança

•Medicamentos que lhe tenham sido devolvidos e que não podem ser restituídos às existências comerciáveis

•Exportação de medicamentos para fora da UE

•Medicamentos que se destinem a ser destruídos

•Medicamentos solicitados pelo INFARMED em colheitas de amostras; amostra

•Medicamentos destinados a aquisição direta, excluindo hospitais

Notificar as AC de qualquer suspeita de adulteração ou falsificação
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Farmácias

O Regulamento Delegado requer que o IU seja desativado no final da cadeia ao fornecer o medicamento
ao público:

•As farmácias devem verificar os dispositivos de segurança e desativar o IU dos medicamentos dotados de dispositivos de segurança
no momento em que os fornecem ao público

•Desactivar embalagens que não podem ser devolvidas aos grossistas ou fabricantes

•Não fornecer qualquer embalagem já desactivada (a não ser as desactivadas no momento da dispensa)

•Em caso de impossibilidade de verificar a autenticidade do IU e o desativar registar o IU e logo que os problemas técnicos estejam 
resolvidos verificar a sua autenticidade e desactivá-lo

•Notificar as AC de qualquer suspeita de adulteração ou falsificação

•Nos estabelecimentos de saúde esta verificação e desactivação pode ser feita antes do fornecimento

Hospitais

•Efetuar a verificação e a desativação do IU a qualquer momento enquanto o medicamento estiver na posse física do estabelecimento
de cuidados de saúde, desde que não haja venda entre a entrega do medicamento ao estabelecimento de cuidados de saúde e o seu
fornecimento ao público

Para que isto aconteça farmácias e hospitais deverão dispor dos leitores de códigos de barras adequados,  
ligação dos seus sistemas ao repositório nacional e criar procedimentos
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INFARMED
Disponibilizar informações sobre

•Que medicamentos devem possuir dispositivos de segurança 

•Medicamentos relativamente aos quais o âmbito de aplicação do IU é alargado para efeitos de comparticipação ou farmacovigilância

•Medicamentos relativamente aos quais o âmbito de aplicação do dispositivo de prevenção de adulterações é alargado para efeitos de 
segurança dos doentes

Supervisionar, através de inspeções, se o funcionamento do sistema de repositórios cumpre os requisitos do 
regulamento delegado (efetuar ou observar inspeções noutros EM (onde os servidores estão instalados) o que pode ser 
delegado noutra AC com acordo escrito).

Transmitir os relatórios de supervisão à EMA, que os disponibilizará às restantes ACs de outros Estados Membros e à 
Comissão

AC podem aceder às informações sobre os dispositivos de segurança enquanto o produto estiver na cadeia de 
abastecimento ou depois de ter sido fornecido ao público, recolhido ou retirado do mercado para efeitos de:

•Supervisão do funcionamento e investigação de eventuais situações de falsificação

•Comparticipação de medicamentos

•Farmacovigilância e farmacoepidemiologia

As Autoridades Nacionais competentes podem participar no conselho de administração das entidades legais que gerem 
os repositórios até perfazerem um terço dos membros do conselho de administração

19
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MVO Portugal 
Associação Portuguesa de Verificação de Medicamentos

17 de Outubro de 2016: Memorando de Entendimento  
(MoU) entre  APIFARMA, APOGEN, ANF,  AFP e Groquifar 

•Estabelecimento de um sistema europeu de  verificação de medicamentos 
em Portugal. O MoU definiu os principios fundamentais do modelo, tarefas 
da MVO e estrutura organizacional e de governação 

4 Agosto 2017: constituição do consórcio MVO Pt e aprovação 
dos Estatutos entre os intervenientes

• APIFARMA, APOGEN, APIEM, ADIFA, GROQUIFAR, ANF e AFP 

Estatutos definem

• a) denominação sede e objecto b) membros: categorias (associados e 
efectivos) , direitos (“pay to vote”) e deveres c) Organização e 
funcionamento: orgão sociais, assembleia geral, competências da AG, 
Direcção e conselho fiscal , custos do sistema, quotas e taxa de 
participação
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MVO Portugal 
Associação Portuguesa de Verificação de Medicamentos

Associação independente sem fins lucrativos que exerce a sua actividade no 
território nacional responsável pela

•Criação e gestão da plataforma nacional (verificação e a autenticação das embalagens 
nacionais de medicamentos, localização central para armazenamento de dados nacionais de 
produtos, ponto nacional a partir do qual são gerados os alertas , em caso de evento 
excepcional)

•Aplicação dos requisitos e procedimentos técnicos definidos pela EMVO; 

•Estabelecimento de contratos com os prestadores de Serviços de Tecnologia de Informação e 
Comunicação. 

Aspectos relevantes para os TAIM

•Contrato de adesão (onboard)  à HUB Europeia (TAIM, distribuidores paralelos ou seus 
representantes) obrigatória a partir de 2019 mas aconselhável a que seja feito com a 
brevidade possível. Sujeito a rigoroso processo de autênticação pela EMVO

•Contratos entre os TAIM & NMVOs: contrato separado por TAIM ou um contrato com a 
companhia que represente um grupo de empresas do mesmo grupo que abranja todos os
TAIM desse grupo relevantes para esse Mercado? (o mais simples seria o desejável) 

•Estratégia de invoicing da NMVO: no caso de grupos de empresas com vários TAIM um único
invoice abrangendo todos os TAIM seria conveniente (com Flat fee correspondente ao nº de 
empresas). 21



Benefícios do sistema

Deteção de medicamentos falsificados

Maior controlo de todos os processos envolvidos na cadeia do 
medicamentos

•A verificação da autenticidade do IU permite que a pessoa que executa a operação 
saiba se o medicamento está fora de prazo, foi recolhido, retirado ou está indicado 
como roubado impedindo que seja reintroduzido e fornecido ao público

•Recolha do mercado de medicamentos  por problemas de qualidade, segurança e 
falsificação: eficácia e rapidez. Identificação quase em tempo real dos lotes afectados e 
gestão mais eficiente dos recursos

Contribuir para deteção de situações de fraude ao SNS relacionadas com a 
comparticipação

Maior eficácia na investigação pelos serviços de inspeção: localização do 
ponto de entrada no circuito e os seus responsáveis

Potencial do sistema para recolher dados contribuindo para 
farmacoepidemiologia
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Custos

o Regulamento vai implicar avultados investimentos em 
equipamentos e sistemas informáticos. 

•Fabricantes e Titulares de AIM responsáveis pela colocação dos dispositivos de 
segurança nos medicamentos abrangidos e criação e gestão do sistema de repositórios

•Grossistas e farmácias: actualização de equipamentos e procedimentos

Alguns custos a considerar no planeamento de budget das empresas 
para 2018 e 2019 

•Onboard cost ao HUB Europeu: de 3.000 € a 20.000 € (1 MAH na EU; 12 TAIM na EU)

•(Estimativa) Flat fee 12.000 € ano por TAIM (Cobrança de custos da MVO às empresas 
a decidir em assembleia geral). 

•Quota de associado de MVO (para TAIM, e/ou que se dediquem à produção, 
importação, exportação distribuição por grosso ou dispensa de medicamentos ao 
público) taxa de participação anual de valor a fixar pela AG sob proposta da Direcção.
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Custos

Partição da estrutura de custos a cargo da 
MVO Pt. Estimativa de custos baseada em 

•Custos com a Hub 

•Todos os MSRM têm de apresentar o código e de ser 
verificados

•Número de embalagens no sistema global: 10.5 mil 
milhões (vendas apresentadas pelo IMS 2010) 

•Nenhuma contingência prevista

•Custo único para desenvolvimento e implementação do 
sistema amortizado em 5 anos 

•Suporte técnico será partilhado entre os sistemas 
Blueprint (nBPS) 

•Inclui orçamento (limitado) para o desenvolvimento 
contínuo do sistema 

•Custo do sistema por contrato com o respectivo 
fornecedor de tecnologia 

•Número de utilizadores da Hub: Farmácias: 2900; 
Distribuidores Grossistas: 40; TAIM: 259 

24

lançamento 
(constituição do 
consórcio)

Fase 1

desenvolvimento 
(desenho, 
desenvolvimento, plano 
de implementação)

Fase 2

piloto

Fase 3

operacionalização, a 9 
Fevereiro de 2019.

Fase 4

Implementação do sistema de repositórios nacional em 4 fases

Fase de arranque (1-3)

•previsão orçamental para final de 2017 se ainda 
aplicável, 2018 e 2019 e acordado o modelo de 
financiamento e de imputação de custos aos TAIM a 
operar em Portugal 

Fase de 
operacionalização (4) 

i.e > 2019

•estabelecimento  dos 
encargos anuais TAIM (ou 
representantes) para garantir 
o funcionamento do sistema 
(% sobre volume de vendas, 
outro a definir). Com base na 
adoção do Blueprint, a 
estimativa de custos da 
EMVO para Portugal prevê 
um fee anual por TAIM de 
aprox. 12.000 € ano



O que ainda falta fazer 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Atualizar linhas de embalagem Produção

20182017

Submissões regulamentares
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Farmácias e armazenistas  
preparados

Estabelecimento 
repositorio nac.

Piloto

Repositórios e sistemas  interligados  e a funcionar

2019

Seleção do 
fornecedor IT

Contratos TAIM MVO/EMVO

Sistema 
operacional

9Fev

Constituição da 
MVO

Legislação 
Nac

O MVO Portugal e entidades a operar em Portugal devem desencadear ações necessárias para que os procedimentos 
operativos e sistemas IT estejam em funcionamento a 9 de fevereiro de 2019, para evitar constrangimentos ao 
abastecimento. Necessidade de se constituir e ter em funcionamento, com a maior brevidade possível, o sistema de 
repositórios nacional para ser possível testar todas as ligações das entidades a este sistema e a sua total 
operacionalidade até ao final de 2018. 



O que ainda falta fazer 

•Seleção do fornecedor IT pela MVO

•Contratos entre fabricantes/ TAIM e NMVO/EMVO

•Ligações e interfaces IT entre os diferentes intervenientes do 
sistema

•Integração do software de verificação FMD com sistemas 
existentes

•(Obtenção) e carregamento de bases de dados com os GTIN a 
usar

•Instalação e qualificação das linhas de embalagem

•Hardware upgrade (scanners) e conexões IT (farmácias e 
hospitais)

•Piloto? Envolvendo farmácias, distribuidores, hospitais? 

•Procedimentos  para autênticação e eventos excecionais

•Estabelecer regras de governance, cumprimento e  inspecção

•Comunicar ao público/meios de comunicação social 
porquê/quê/quando

Fa
lt

a 
fa

ze
r

• Atualização e consolidação de linhas 
de embalagens

• Harmonização/standardização de 
formatos de embalagem

• Optimização do portofolio
(descontinuar SKUs) 

• Transferência de locais de 
embalagem para sites com 
capacidade/instalações 

• Embalamento em terceiros  

• Otimização do gestão de stocks nas
farmácias e hospitais (mais
eficiencia, redução de desperdicio)

• ………….D
es

af
io

s 
e 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
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Algumas questões em debate/a esclarecer
Embalagens partilhadas  entre diferentes Estados Membros (EU) viabilidade técnica 

Obrigatoriedade/necessidade da ordem (posição /leitura) dos elementos informativos no IU

Atualização da informação da Blue box dos medicamentos centralizados

Período de transição adequado, para coexistência de embalagens com 2DMC + código 39 após Fev. 2019: 
considerar impacto e constrangimentos da mudança sobre a produção e abastecimento

Após remoção do código 39 como e onde colocar o preço? Pode ser colocado in line como o lote e validade? 

Codificação (identificação e desactivação) de amostras gratuitas de medicamentos que são fornecidas aos 
profissionais de saúde pelas vias autorizadas.

Situações especificas de desativação /reactivação do IU

Início de pilotos

Medicamentos NSRM e template QRD: deverá colocar-se “ Não aplicável” e submeter uma notificação antes 
de 9 de fevereiro de 2019?

MVO Pt: custos, contratos com os associados? Contratos e invoices no caso de empresas do mesmo grupo: 1 
por grupo de empresas ou 1 por TAIM? 27



GUIDELINES DA COMISSÃO EUROPEIA 
(Medicinal products for human use → Medicinal products for human use → 
Falsified medicines)

•Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161 of 2 October 2015 supplementing 
Directive 2001/83/EC laying down detailed rules for the safety features appearing on 
the packaging of medicinal products for human use 

•European Commission: Safety Features for Medicinal Products for Human Use 
Questions and Answers v7

GUIDANCE FROM EMA PARA MEDICAMENTOS CENTRALIZADOS

•EMA/785582/2014 Implementation plan for the introduction of the safety features on 
the packaging of centrally authorised medicinal products for human use

•Product information templates (for CP, MRP/DCP products)

GUIDANCE DO CMDh PARA MEDICAMENTOS APROVADOS POR VIA 
NACIONAL (FALSIFIED MEDICINES) 

•CMDh/345/2016 Implementation plan for the introduction of the safety features on 
the packaging of nationally authorised medicinal products for human use

•CMDh clarifications on questions received on the implementation of the FMD

•Additional national regulatory guidance by NCAs
Pag 28

Legislação e guidelines relevantes
LEGISLAÇÃO EUROPEIA E PORTUGUESA

•Directiva 2001/83/EC que estabeleceu um código comunitário 
relativo aos medicamentos para uso humano

•Directiva 2011/62/UE, de 8 de Junho, impedir a introdução na 
cadeia de abastecimento legal de medicamentos falsificados

•Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro, que altera o Decreto-
lei n.º 176/2006, de 30 de agosto

•Diretrizes de 5 de Novembro de 2013, relativas às boas práticas de 
distribuiçãode medicamentos de usohumano (2013/C 343/01)

•Deliberação n.º 047/CD/2015, de 19-03-2015, e Portaria n.º 
181/2015, de 19 de junho

•REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/161 DA COMISSÃO de 2 de 
outubro de 2015 publicado em 9 de Fevereiro de 2016 

•Circular Informativa N.º 108/CD/100.20.200 do INFARMED, 
01/09/2017, Implementação dos dispositivos de segurança nos 
medicamentos de uso humano

•APIFARMA. Sistema Europeu de Verificação de medicamentos em
Portugal, serialização, codificação e rastreabilidade. Resposta às
perguntas mais frequentes, versão 2 de 22.09.2017
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http://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:032:TOC
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/falsified_medicines/qa_safetyfeature_v7_0.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000186.jsp&mid=WC0b01ac058002d4e8
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2016/02/WC500201413.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000134.jsp&mid=WC0b01ac0580022c59
http://www.hma.eu/489.html
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Falsified_Medicines/CMDh_345_2016_Rev00_02_2016_1.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Falsified_Medicines/CMDh_357_2017_Rev0_2017_02.pdf


Compilation of links to guidance published by Members States on implementation of Falsified Medicines Directive
AUSTRIA http://www.basg.gv.at/en/medicines/faqs-about-medicinal-products/smpc-and-pl/#c15520

BELGIUM
French:  https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/procedures_damm/directives_de_lafmps_pour_limplementation_des
Dutch: https://www.afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/procedures_vhb/richtlijnen_van_het_fagg_voor_het

BULGARIA Information not yet available on the website
CROATIA http://www.halmed.hr/en/Lijekovi/Upute-za-podnositelje-zahtjeva/Uvodenje-sigurnosnih-oznaka-na-pakiranja-lijekova-odobrenih-nacionalnim-CP-MRP-i-DCP-postupkom/
CYPRUS Information in preparation

CZECH REPUBLIC http://www.sukl.cz/leciva/ochranne-prvky
DENMARK http://laegemiddelstyrelsen.dk/en/licensing/licensing-of-medicines/safety-features-on-medicinal-products/
ESTONIA http://www.ravimiamet.ee/ravimite-turvaelemendid
FINLAND http://www.fimea.fi/web/en/marketing_authorisations/safety-features
FRANCE Information not yet available on the website

GERMANY (BfArM) http://www.bfarm.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/Arzneimittel/aender/bm-aender-20170411-ATD.pdf?__blob=publicationFile&v=3
GERMANY (PEI) http://www.pei.de/EN/information/license-applicants/marketing-authorisation-human-use/product-information/falsified-medicines-directive/falsified-medicines-directive-node.html

GREECE Information in preparation
HUNGARY http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Falsified_Medicines/CMDh_345_2016_Rev00_02_2016_1.pdf
IRELAND https://www.hpra.ie/homepage/medicines/special-topics/falsified-medicines-legislation

ITALY Information in preparation
LATVIA https://www.zva.gov.lv//?id=651&sa=321&top=3&large=&rel=2636

LITHUANIA Information in preparation
LUXEMBOURG Information in preparation

MALTA http://medicinesauthority.gov.mt/safetyfeatures
THE NETHERLANDS https://english.cbg-meb.nl/human/companies-human-medicinal-products/contents/dossier-requirements/product-information-requirements/falsified-medicinal-products

POLAND Information not yet available on the website

PORTUGAL http://www.infarmed.pt/documents/15786/1878988/Implementa%C3%A7%C3%A3o+dos+dispositivos+de+seguran%C3%A7a+nos+medicamentos+de+uso+humano/9d6c3f32-2676-4151-8eb8-d5299eb42749

ROMANIA

National legislation: Law no. 95/2006 on healthcare reform, as republished
(Updated based on amending regulatory acts published in the Official Gazette of Romania, Part 1, before 30 September2016).
TITLE XVIII- The Medicinal Product 
http://www.anm.ro/en/med_legislatie_legi.html

SLOVAKIA Information not yet available on the website
SLOVENIA Information not yet available on the website

SPAIN https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/industria/2017/NI-MUH_10-2017-implementacion.htm
SWEDEN Requirements regarding safety features for packages for medicinal products    lv.se/safetyfeatures

UNITED KINGDOM

FMD Safety Features guidance  
https://www.gov.uk/guidance/medicines-packaging-labelling-and-patient-information-leaflets%20-%20safety-features-legislation
To note: MHRA communicate updates and industry guidance on Safety Features implementation directly to stakeholders via an e-newsletter on a monthly basis

FMD Distance Selling Logo register & guidance
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-eu-common-logo

ICELAND Information not yet available on the website
LIECHTENSTEIN Information in preparation

NORWAY

https://legemiddelverket.no/Documents/Godkjenning/Godkjenning%20av%20legemidler/Maler%20og%20veiledninger%20for%20produktinformasjon/Questions%20and%20answers%20Unique%20identifi
er%2010032017.pdf
Information (Norwegian) https://legemiddelverket.no/nyheter/unike-koder-pa-pakningen-stopper-falske-legemidler
Guideline on Nordic packages Q&A  https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/humanlakemedel/Produktinformation/FAQlabelling%20and%20package%20leaflet.pdf
Guideline on Nordic Packages https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/humanlakemedel/Produktinformation/Guideline%20on%20Nordic%20packages%20-%2019%20February%202014.pdf 29

http://www.basg.gv.at/en/medicines/faqs-about-medicinal-products/smpc-and-pl/#c15520
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/procedures_damm/directives_de_lafmps_pour_limplementation_des
https://www.afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/procedures_vhb/richtlijnen_van_het_fagg_voor_het
http://www.halmed.hr/en/Lijekovi/Upute-za-podnositelje-zahtjeva/Uvodenje-sigurnosnih-oznaka-na-pakiranja-lijekova-odobrenih-nacionalnim-CP-MRP-i-DCP-postupkom/
http://www.sukl.cz/leciva/ochranne-prvky
http://laegemiddelstyrelsen.dk/en/licensing/licensing-of-medicines/safety-features-on-medicinal-products/
http://www.ravimiamet.ee/ravimite-turvaelemendid
http://www.fimea.fi/web/en/marketing_authorisations/safety-features
http://www.bfarm.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/Arzneimittel/aender/bm-aender-20170411-ATD.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.pei.de/EN/information/license-applicants/marketing-authorisation-human-use/product-information/falsified-medicines-directive/falsified-medicines-directive-node.html
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Falsified_Medicines/CMDh_345_2016_Rev00_02_2016_1.pdf
https://www.hpra.ie/homepage/medicines/special-topics/falsified-medicines-legislation
https://www.zva.gov.lv/?id=651&sa=321&top=3&large=&rel=2636
http://medicinesauthority.gov.mt/safetyfeatures
https://english.cbg-meb.nl/human/companies-human-medicinal-products/contents/dossier-requirements/product-information-requirements/falsified-medicinal-products
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1878988/Implementa%C3%A7%C3%A3o+dos+dispositivos+de+seguran%C3%A7a+nos+medicamentos+de+uso+humano/9d6c3f32-2676-4151-8eb8-d5299eb42749
http://www.anm.ro/en/med_legislatie_legi.html
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/industria/2017/NI-MUH_10-2017-implementacion.htm
https://lakemedelsverket.se/english/product/Medicinal-products/Applications-for-new-authorisations-variations-and-renewals/Requirements-regarding-safety-features-for-packages-for-medicinal-products/
https://www.gov.uk/guidance/medicines-packaging-labelling-and-patient-information-leaflets - safety-features-legislation
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-eu-common-logo
https://legemiddelverket.no/Documents/Godkjenning/Godkjenning av legemidler/Maler og veiledninger for produktinformasjon/Questions and answers Unique identifier 10032017.pdf
https://legemiddelverket.no/nyheter/unike-koder-pa-pakningen-stopper-falske-legemidler
https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/humanlakemedel/Produktinformation/FAQlabelling and package leaflet.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/humanlakemedel/Produktinformation/Guideline on Nordic packages - 19 February 2014.pdf


Obrigado
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IMPLEMENTAÇÃO DA DIRETIVA DOS FALSIFICADOS E ATOS DELEGADOS
Um caminho complexo que exige, colaboração, pragmatismo e empenho de todos os intervenientes, pela 

segurança dos doentes, manutenção da confiança nas Autoridades  e entidades de Saúde, reputação da 

Indústria Farmacêutica e salvaguarda da economia


